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Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri adalah Bank BUMN yang 

telah go public dan saham ketiga Bank tersebut telah listing di Bursa Efek 
Jakarta. Harga saham ketiga bank BUMN tersebut di Bursa Efek Jakarta 
terus membaik. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham 
adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin meningkat 
perolehan laba maka semakin meningkat harga saham perusahaan. Laba 
usaha adalah selisih antara pendapatan usaha dan biaya usaha, sehingga 
untuk menilai harga saham harus diidentifikasi pula faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan usaha dan biaya usaha.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fundamental 
Bank BUMN go public yang dinyatakan dalam suatu nilai intrinsik saham 
Bank BUMN go public berdasarkan Analisis fundamental. Selanjutnya 
menganalisis perbandingan nilai intrinsik saham Bank BUMN go public 
dengan harga sahamnya di Bursa Efek Jakarta, serta implikasinya 
terhadap kegiatan manajerial masing-masing Bank dan keputusan 
investor. 

Penelitian ini adalah penelitian historis dengan mengamati past 
performance keuangan dan bisnis pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk., yang menjadi obyek penelitian. Observasi dilakukan 
dengan cara menelusuri terbitan terbatas dan public expose dari 
perusahaan berupa laporan keuangan dan terbitan lainnya, serta 
penerbitan dari bursa efek jakarta dan Bank Indonesia. 

Hasil penelitian pada beberapa model pendekatan penghitungan 
nilai intrinsik, diketahui (1) Harga saham Bank BNI dan Bank BRI 
cenderung undervalued, mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan tidak 
mendapatkan apresiasi investor karena dapat terjadi Bank BRI kurang 
gencar mengkomunikasikan keberhasilannya; (2) harga saham Bank 
mandiri cenderung overvalued mengindikasikan bahwa apresiasi investor 
tidak diimbangi oleh kinerja perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena 
(persepsi dan psikologis) investor yang baik terhadap perusahaan sebagai 
bank nasional dengan aset terbesar. Implikasi ke depan, manajemen perlu 
meningkatkan kinerjanya sehingga harga sahamnya mencerminkan 
kondisi fundamental perusahaan.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kondisi 
fundamental ketiga Bank BUMN yang listing di Bursa Efek Jakarta baik, 
dengan indikatornya adalah peningkatan kegiatan operasional dan 
profitabilitasnya secara historis; (2) Dengan asumsi yang konservatif, 
kondisi fundamental Bank BUMN ke depan diproyeksikan berjalan dengan 
baik dengan meningkatnya proyeksi total aset, kredit dana pihak ketiga 
dan equity-nya. Rentabilitas perusahaan diproyeksikan juga meningkat 



 vi 

seiring dengan meningkatnya operasional Bank;  (3)  Nilai intrinsik saham 
Bank BRI dan BNI cenderung undervalued dibanding dengan harga 
sahamnya, dengan demikian masih mungkin meningkat lagi hingga batas 
nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik saham Bank Mandiri cenderung overvalued 
dibanding harga sahamnya dengan demikian relatif sulit harga sahamnya 
naik. (4) Manajemen Bank perlu lebih prudent dalam pemberian kredit 
sehingga ratio Non Performing Loan-nya menjadi baik dan 
profitabilitasnya meningkat. (5) Manajemen perlu meningkatkan 
pendapatan operasional non bunga melalui Fee base income Bank yang 
dapat diperoleh dari berbagai kegiatan sebagai berikut : ekspor impor, 
transaksi jual-beli valuta asing, transfer dana, jasa payment point; cash 
management, dll; (6) Manajemen perlu melakukan efisiensi dalam 
pelaksanaan operasionalnya. Efisiensi yang perlu dilakukan adalah 
dengan meningkatkan performing loan sehingga mengurangi biaya 
pencadangan kredit bermasalah, menurunkan biaya dana, dan 
penghematan biaya overhead;  (7) Bagi investor dengan tujuan jangka 
panjang, maka saham ketiga Bank BUMN go public masih cukup baik 
karena dalam jangka panjang Bank BUMN diproyeksikan operasionalnya 
dan profitabilitasnya meningkat (tumbuh); (8) Bagi investor dengan tujuan 
jangka pendek sebaiknya investasi saham ada saham yang harganya 
masih di bawah nilai intrinsiknya, dalam hal ini adalah saham Bank BRI 
sebagai prioritas dan saham Bank BNI sebagai alternatif, serta 
menghindari membeli saham Bank Mandiri karena harga sahamnya telah 
overvalued.  

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam rencana pembiayaan 
proyek ini adalah : (1) Agar harga saham sesuai dengan nilai intrinsiknya 
atau dengan kata lain harga saham mencerminkan kondisi fundamental 
perusahaan maka manajemen Bank Mandiri perlu meningkatkan 
kinerjanya agar nilai intrinsiknya mendekati harga sahamnya. Bagi 
manajemen Bank BNI dan Bank BRI perlu mengkomunikasikan dan 
mensosialisasikan kinerjanya agar harga saham meningkat mendekati 
nilai intrinsiknya; (2) investor yang berharap mendapatkan keuntungan 
dari pembelian saham ketiga Bank BUMN tersebut disarankan membeli 
dibawah nilai intrinsik ketiga Bank BUMN tersebut; (3) Analisis 
fundamental bukanlah satu-satunya alat untuk dapat menghitung 
keuntungan dan kerugian membeli saham perusahaan di Bursa Efek 
Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan harga saham Bank BUMN di Bursa 
Efek Jakarta berbeda apabila  dibandingkan dengan harga sahamnya. 
Model lainnya untuk memperkirakan harga saham di pasar modal adalah 
Analisis Teknikal. Sehubungan dengan hal tersebut maka disarankan 
untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis harga saham 
perusahaan di pasar modal dengan Analisis Teknikal. 
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